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ثبت نام بیمه رایگان فعالین قالیبافی ادامه دارد
گروه اجتماعی - علی رمضانپور: رئیس مرکز ملی فرش ایران از ادامه ثبت نام 
بیمه رایگان قالیبافان و حرف مرتبط در سراســر کشور خبر داد.فرح ناز رافع رئیس 
مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد: با وجود اینکه آماری بالغ بر دو میلیون فعال مستمر 
و غیرمستمر در حوزه قالیبافی و حرف مرتبط در سراسر کشور وجود دارد ولی حدود 
270 هزار نفر از آنان تحت پوشش بیمه هستند. وی ادامه داد: حرف مرتبط با حوزه 
قالیبافی نیز شامل مرمت کاران، رنگرزان و طراحان فرش است و تمام تالش این است 
تا فعاالن حوزه قالیبافی و حرف مرتبط درمرحله نخست تحت پوشش بیمه رایگان 
یک ساله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار گیرند.رئیس مرکز 
ملی فرش ایران تصریح کرد: این بیمه شامل بازنشستگی، پیری و از کارافتادگی کلی 
و فوت است و در زمینه بیمه درمان، تکمیلی و عمر نیز با بیمه ایران تفاهم نامه ای 
منعقد خواهد شد و سعی خواهیم کرد فعالینی که تحت این بیمه قرار می گیرند برای 
مدت چهارسال دیگر نیز بتوانند از مزایایی این بیمه به صورت شرایط ثبت نام اولیه 
بهره مند شوند.رافع ادامه داد: فرش به نوعی شناسنامه دوم فرهنگی ایران محسوب 
می شود و باید از فعالین این هنر و صنعت نیز حمایت بیشتری شود، بنابراین تالش 
می شود در این مرحله تا میزان 470 هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند. 
وی عنــوان کرد: برای بهره گیری از این بیمــه رایگان باید فعالین حوزه قالیبافی و 
حرف مرتبط برای تعیین هویت و ثبت اسناد مربوطه به سازمان صمت شهرستانها 
و اتحادیه استان ها مراجعه کنند.رافع خاطرنشان کرد: همه تالش مرکز ملی فرش 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به این موضوع است که تعداد بیمه گذاران 
حوزه قالیبافی در کشور را افزایش دهد و مرکز ملی فرش ایران نیز اقدامات اجرایی در 
خصوص شناسایی فعاالنی که دارای شناسنامه و کد شناسه فعال در حوزه قالیبافی 
در سراسر کشور هستند، را عملیاتی کرده است و اولویت با آن دسته از جاماندگان 

بیمه ای بوده که تحت پوشش هیچگونه خدمات بیمه ای در کشور نیستند.

 ممانعت از تردد موتورسیکلت های دودزا 
و خودروهای سنگین 

 مشــاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با اشاره به مصوبات 
کارگروه شرایط اضطرار گفت: پلیس راهور از دیروز از تردد موتورسیکلت های دودزا در 
تهران جلوگیری کرد.به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل، ترافیک شهرداری 
تهران، شهریار افندی زاده  با بیان این که خودروهای سنگین نیز از مهم ترین وسایط 
نقلیه آالینده در سطح شهر تهران هستند، افزود: ممنوعیت تردد خودروهای سنگین 
، دیزلی مانند کامیون، تریلی، جرثقیل، حمل مصالح و نخاله های ساختمانی در سطح 
استان تهران تا اطالع ثانوی از سوی پلیس راهور اعمال میشود. وی گفت: خاموش 
کردن اتوبوس ها در پایانه ها از دیروز به شرکت اتوبوسرانی تهران ابالغ شد. وي یاداور 
شــد:  در فصل زمستان معموال به دلیل سرمای هوا بخاری ها فعال هستند از اینرو،  
اتوبوس هــا معموال حدود 15 دقیقه درجا کار می کنند، از اینرو تالش می کنیم این 
زمان را هم کاهش دهیم. افندی زاده با تاکید بر ضرورت انجام معاینه فنی خودروها 
و بخصوص معاینه فنی برتر در شهر تهران یادآور شد: آلودگی هوا یکی از مشکالت 
عمده شهرهای بزرگ است و شهرداری تهران هم در این رابطه تالش خواهد کرد که 
مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا را عملی کند. همه باید متوجه باشیم  
که اگر شرایط ناسالم شود با توجه به شرایط کرونایی که وجود دارد، می تواند اثرات 

بسیار نامطلوبی بر سالمت مردم بگذارد.

پایان سرطان برای بیش از 7600 کودک
بهبودی کودکان مبتال به ســرطان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نیکوکاران این 
سرزمین در 30 سال فعالیت مؤسسه خیریه محک است. از این رو به رسم هر سال، 
در هفتم دی ماه، روز کودکان بهبودیافته از سرطان محک، خبر خوب بهبودی  بیش 
از 7600 نفر از قهرمانان کوچک محک را به اطالع تمامی بیماران مبتال به سرطان، 
خانواده های آنها، نیکوکاران، پزشکان، متخصصان و نیکوکاران کشورمان می رسانیم. 
سرطان، پایان زندگی نیست و کودکان بهبودیافته از سرطان، این واقعیت را به اثبات 
رسانده اند.آراسب احمدیان، مدیر عامل محک با تأکید بر افزایش آمار بهبودی کودکان 
مبتال به سرطان محک در یک سال گذشته گفت: محک در تمامی سال های فعالیت 
خود با همراهی تمامی اقشار جامعه، ارائه خدمات درمانی و حمایتی به همه کودکان 
مبتال به سرطان در تمامی نقاط کشور را مهم ترین مأموریت خود دانسته و در آستانه 
30 سالگی این مؤسسه افتخار اطالع رسانی خبر خوب بهبودی بیش از 7600 نفر از 
کودکان مبتال به سرطان تحت حمایت آن را به جامعه مدنی ایران دارد.وی با اشاره 
به اهمیت درمان کودکان مبتال به سرطان در هر شرایطی ادامه داد: در حال حاضر 
بیش از 20 هزار کودک مبتال به سرطان تحت حمایت محک، مراحل درمان خود را 
در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی سراسر کشور ادامه می دهند که تأمین هزینه 

دارو و درمان، ایشان را به روزهای خوش سالمتی و بهبودی نزدیک می کند.

 توزیع بیش از ۱0 هزار وعده غذای گرم 
در طرح پویش »نذر سردار دل ها«

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با همکاری خیرین تهرانی و رستوران ها و 
اغذیه فروشی های منتخب سطح شهر، پویش نذر سردار دل ها را در تداوم کمک های 
مؤمنانه برگــزار می کند. توزیع بیش از 10 هزار وعده غــذای گرم در طرح پویش 
»نذر ســردار دل ها«به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ســیدعلی رضا 
فاطمیان پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران، امسال این توفیق معنوی را دارد که در نخستین 
سالگرد شهادت سردار دل ها و قهرمان امت، شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه های 
متنوعی برگزار کند و یکی از مهم ترین برنامه هایی که ملهم از مشــی سردار دل ها 
در زندگی اجتماعی و مشــارکت ایشان در برنامه های هیآت است، برنامه نذر سردار 
دل هاست.فاطمیان پور افزود: سازمان فرهنگی هنری با هدف هم افزایی و ایجاد بستر 
مناسب و کارآمد برای انجام این پویش، همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی 
و در آســتانه ایام فاطمیه طرح »نذر ســردار دل ها» را در قالب پلتفرم مشارکت با 
رستوران ها و اغذیه فروشی ها برای توزیع غذای نذری گرم در بین نیازمندان راه اندازی 

کرده است.

 ششمین و هفتمین شماره مجله چند رسانه ای
 »وقایع شمیران« منتشر شد

 ششــمین و هفتمین شماره مجله چند رسانه ای »وقایع شــمیران« با مروری بر 
مهمترین اخبار منتشر شده در منطقه، شهر و رویدادهای محلی از سوی اداره روابط 
عمومی شــهرداری منطقه یک در 16 صفحه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی 
شهرداری منطقه یک؛ محمد رضا پارسیان مدیر روابط عمومی این منطقه با اشاره به 
این مطلب گفت: این مجله چند رسانه ای با هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح 
ارتباطات شهروندی با مدیریت شهری شمال تهران با انتشار مطالب متنوع هر هفته 
به صورت آن الین منتشر و با قابلیت نمایش متن، عکس، صوت، ویدئو و پادکست از 
طریق تلفن همراه، تبلت، رایانه و سایر دستگاه های دیجیتال قابل مشاهده و توّرق 
است که بدلیل عدم فراهم بودن زیرساخت های فنی از سوی سازمان فاوا شهرداری 
تهران بارگذاری دو شــماره اخیر آن مربوط به هفته دوم و ســوم آذر ماه، به تعویق 
افتاد که با پی گیری های انجام شده از این پس هفتگی بارگذاری می شود. وی افزود: 
این شماره نشــریه به مطالبی چون اجرای 68 پروژه کوچک مقیاس محلی، دیدار 
شهردار منطقه یک با کودکان کار مرکز پرتو، اتصال 35 متری افتخاری به بزرگراه 
امام علی)ع(، محله چیذر تکه زمین کهنسال، شمیران پس از ساعت 21 و ممنوعیت 

تردد و ... پرداخته است.

  تصویب طرح محرک توسعه منطقه ۱5 
در پانزدهمین جلسه کمیسیون ماده پنج 

معاون شهرسازی و معماری منطقه 15 از تصویب طرح محرک توسعه منطقه 15 
در پانزدهمین جلسه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه 15، مهدی صفدی با اشاره به اینکه این طرح در یکی از 
کم برخوردارترین محله تهران اجرا می شــود افزود: یکی از سیاســت های نوین در 
توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های نابسامان شهری به طور خاص، 
به کارگیری اقدامات و طرح های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند در 
این بافت ها با بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از ظرفیت 
موجودمی باشــد، رویکردي که به عنوان یــک راهبرد جامع، براي ایجاد تغییر در 
یــک مکان با نشــانه هاي زوال به کار مي رود.این طرح در راســتای ماده 7 قانون 
نوســازی صنایع کشور و با توجه به طرح باز آفرینی محور فدائیان اسالم و با توجه 
به ناکارآمدی، فقدان سر زندگی،عدم امنیت و نیز کاهش جمعیت که سبب تشدید 
متروکه شــدن این فضای شهری و افزایش فضاهای بی دفاع شده است با توجه به 
تنوع عملکردی و دسترسی پذیری این مجموعه و در راستای کیفیت زایی و هویت 
بخشی محدوده، در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست  شهردار تهران 

به تصویب رسید.

اخبار کوتاه
وزیر بهداشت:

ثابت می کنیم واکسن ایرانی ارجح است
وزیر بهداشــت ضمن اشــاره به التهاب ناشی 
از جهــش ویروس کرونا در جهــان، در عین 
حال دربــاره وضعیت کشــور گفت: وضعیت 
خوشــبختانه در کشــور مــا در هفته ای که 
گذشــت، مناســب تر بوده اســت و دیروز به 
آمار مرگ زیر 120 نفر در روز رســیدیم. به 
گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی از رصدخانه 
طرح شهید قاسم ســلیمانی، گفت: متاسفانه 
هفته ای که گذشــت، هفته بسیار پر التهابی 
برای جهان بــود. ورود ویروس جدید جهش 
یافته در کشــور انگلیس، کشــورهای زیادی 
را در اروپــا درگیر کرد و حتــی در ژاپن هم 
ردپا و اثرات آن را دیدند، دنیا را دچار التهابی 
جدید کرد و متاســفانه مرگ و میر باالیی را 
هم به جهان تحمیل کرد. نمکی با اشــاره به 
وضعیت منحنی کرونا در کشــور، گفت: کرونا 
بعد از پیک سرکشی که داشت، دیروز در تمام 
استان های ما دارد به روزهای اردیبهشت ماه 
کــه میزان مرگ و میرمان در اکثر اســتان ها 
در حد صفر بود، نزدیک می شــود. دیروز در 
بسیاری از استان ها مرگ و در برخی استان ها 
بســتری صفر را تجربه کردیم.وی با اشــاره 
به وضعیت کشــور از ابتدای آذر ماه تاکنون، 
گفت: در روزهای اول آذر تمام ســرزمین را 
آتش گرفته و قرمز می دیدیم، اما خوشبختانه 
نقاط زرد از نارنجی هم بیشــتر شده است و 
این با لطف خدا، همراهی و ســازش مردم و 
ســازمان های مختلف به دست آمد و از 160 
شهر قرمز به جایی رسیدیم که  شهر قرمزی 
را در کشــور نداریــم. 108 شــهر نارنجی و 
340 شــهر زرد داریم که به سمت شهرهای 
کم خطر و ســفید رنگ متمایل می شــوند.

نمکی با اشاره به مشارکت همه دستگاه ها در 
حوزه کنترل کرونا در کشــور، گفت: سازمان 
بسیج، وزارت کشــور، وزارت ارتباطات، راه و 
شهرسازی و.... بســیار به ما کمک کردند. در 
سه برنامه کشوری ما شامل مراقبت، حمایت 
و نظارت کمک کردند. به عنوان مثال سازمان 
هــالل احمر بیشــتر در بعــد نظارتی کمک 
کردند، در سازمان بســیج در بعد حمایتی و 
مراقبت را بیشتر همکارانم در نظام بهداشت و 
درمان کشور از خانه های بهداشت و... برعهده 
داشتند.وزیر بهداشت درباره وضعیت ویروس 
جهش یافته انگلیســی و اظهار نظرها در این 
زمینه، اظهار کرد: تا این لحظه هرگز ردپایی 
از ویروس جهش یافته انگلیســی در کشــور 
ندیدیم و تمهیدات بســیاری هم اندیشیدیم 
کــه راه ها را برای ورود ایــن ویروس ببندیم. 
البته همه می دانید که ویروس نه به ویزا نیاز 
دارد و نه به پاســپورت. همانطور که ویروس 
ووهان خودش را در اســرع وقت به دورترین 
نقطه قطب جنوب رساند، ویروس ها می توانند 
به همین سرعت منتشر شوند. ما راهکاری جز 

فاصله گذاری و مراعات پروتکل ها و سد دفاعی 
رفتاری در مقابل ویــروس نداریم و امیدوارم 
اگــر ویروس جهش یافته ای هم به کشــور پا 
گذاشــت با همین روش بتوانیــم مراقبت و 
نظارت کنیم و اجــازه ندهیم ما را به صورت 

گسترده گرفتار کند.
نمکــی با بیان اینکه در حــال حاضر وضعیت 
مطلوبی داریم و به ســمت وضعیت مطلوب تر 
نگرانی هایی  البتــه همکارانم  می رویم، گفت: 
دارند که بجا هم هســت. زیــرا ما زخم دیده 
روزهــای طوفانی بعد از آرامش اردیبهشــت 
ماه هســتیم. زمانیکه مردم اوضــاع را عادی 
پنداشــته و فکر کردند کرونا جمع شد. اکنون 
هــم همکاران  من این نگرانی را دارند که مبادا 
دوبــاره دقیقه هــای ۹0 از گوشــه های زمین 
گل های سنگین تر و سهمگین تر بخوریم.وی 
تاکید کرد: برهمین اســاس مــا نگران ایاب و 
ذهاب درون شهری هستیم. ما نگران  متروها و 
اتوبوس های بین شهری شلوغ هستیم و نگران 
برگزاری مراسمات هستیم که مانند قبال برخی 
مراسم برگزار کنند و تاوان آن را همه بپردازند.
نمکی درباره وضعیت تامین واکسن کرونا نیز 
گفت: مســیر تهیه واکســن خارجی را داریم 
طی می کنیم. بحث کووکس را خوشبختانه با 
مکانیزمی حل کردیم و به زودی برای خرید از 
منابع غیرکووکس هم اخبار خوشی را به مردم 
خواهیم داد. شرط ما خرید واکسن مطمئن و 
دارای تاییدیه ها و گواهی های مورد وثوق است. 
امروز 7 دی ماه با یکی از ُســفرایمان نشستی 
دارم کــه بتوانیم از منابــع مختلفی که دنبال 
می کنیم برای خرید واکسن به نتیجه برسیم.

وی تاکیــد کرد: از همه مهمتــر کار عظیم و 
حماسه ای است که عزیزان ما در داخل کشور 

انجام می دهند و آن هم تولید واکسن داخلی 
است. خوشبختانه مراحل تست انسانی از این 
هفته آغاز می شود و منبع دیگری هم از هفته 
آینده مجوز تســت انسانی را دریافت می کند. 
مردم باور کنند که ما اینکاره هستیم و قدمتی 
بــه طول یک قرن در تولید واکســن در رازی 
و پاســتور داریم. مردم بدانند که ما توانمندی 
این کار را داریم. نمکــی تاکید کرد: عزیزانی 
که در این راه ما را همراهی می کنند دلســرد 
نشوند. بانوی بزرگوار و دانشمندی که در تیم  
تحقیقات ما قرار دارد که متاسفانه حمله هایی 
به ایشان شده بود. این فقط به این دلیل است 
که این دانشــمندان کنار بکشند، اما می دانم 
که مقتدرتر و توانمندتر از این هســتید که از 
این صحنه پای بیــرون بگذارید. ما در آینده 
نزدیک اثبات می کنیم  که واکسن داخلی مان 
نسبت به بســیاری از واکسن هایی که در دنیا 

می سازند، ارجح است.
۱۱۹ فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت از کاهش موارد 
ابتــال و فوتی هــای روزانه ناشــی از کرونا به 
دنبــال اقدامات انجام شــده خبر داد و گفت: 
در طول  24 ســاعت 11۹ بیمار به دلیل این 
بیماری جان خود را از دست دادند. به گزارش 
ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز 6 
دی تا روز 7 دی 13۹۹ و براســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، 5 هزار و 502 بیمار جدید 
مبتال به کووید-1۹ در کشــور شناسایی شد 
که 530 نفر از آنها بســتری شدند.وی افزود: 
مجموع بیماران کووید-1۹ در کشــور به یک 
میلیون و 200 هزار و 465 نفر رســید.الری 
گفت: متاسفانه در طول این 24 ساعت ، 11۹ 
بیمار کووید-1۹ جان خود را از دســت دادند 

و مجمــوع جان باختگان ایــن بیماری به 54 
هزار و 6۹3 نفر رســید.وی افزود: خوشبختانه 
تا روز 7 دی، ۹51 هزار و 860 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.الری ادامه داد: 5212 نفر از بیماران مبتال 
به کووید-1۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحت مراقبت قــرار دارند.به گفته وی، تا روز 
7 دی، 7 میلیون و 407 هزار و 400 آزمایش 
تشــخیص کووید-1۹ در کشــور انجام شده 
بهداشــت همچنین  وزارت  است.ســخنگوی 
گفــت: در حال حاضــر و بر اســاس آخرین 
تحلیل ها، 108 شهرستان در وضعیت نارنجی 

و 340 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
 نگرانی از پیک مجدد بیماری

 در بهمن  ماه
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره 
احتمال ورود ویروس جهش یافته کرونا، گفت: 
تغییر در ویروس در کشور خودمان هم ممکن 
اســت رخ دهد. اخیــرا در نیجریه و آفریقای 
جنوبی هم جهش ویروس کرونا مشاهده شده 
است که ســرایت آن از ویروس جهش یافته 
انگلستان بیشتر است.به گزارش ایسنا، دکتر 
علیرضا رئیسی درباره جلسه دیروز ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: آخرین وضعیت بیماری 
در سطح دنیا بررسی شد. خوشبختانه در حال 
حاضر شهر قرمز در کشور نداریم و 330 شهر 
زرد و 108 شــهر نارنجی داریم که امیدواریم 
این شــهرها هم به مرور به ســمت رنگ زرد 
بروند و میــزان ابتال و بســتری کاهش یابد. 
با توجــه به اینکه محدودیــت رفت و آمد ۹ 
شــب تا 4 صبح به گواه روسای دانشکاه های 
علوم پزشــکی در کاهش بــار بیماری خیلی 
موثر بوده اســت قرار شــد این محدودیت در 

شــهرهای زرد هم اجرایی شــود. البته تنها 
بحث محدودیت نیست این یک هشدار است 
و خوشبختانه مردم هم همراهی می کنند. وی 
در رابطه با پیشــنهادی که درمورد بازگشایی 
مدارس مطرح شــده بود، اظهــار کرد: کرونا 
آثار مختلفی بر ابعــاد مختلف دارد؛ کودکان 
پایه اول و دوم چنــدان نمی توانند با آموزش 
مجازی ارتباط برقــرار کنند اما با وحود تمام 
دغدغه ها بازگشایی حضوری مدارس به دلیل 
شــرایط موجود پذیرفته نشــد. امیدواریم در 
اولیل ســال آینده وضعیت بهتر شود و ایمنی 
کافی برای دانش آموز و معلم فراهم شــود تا 
مدارس حضوری شــوند قطعا تا آخر امســال 
مدارس به شــکل حضــوری نخواهند بود و 
برای ســال آینده بعدا تصمیم گیری می شود. 
رئیسی با اشــاره به آلودگی هوا و تاثیرات آن 
در تشدید بیماری کرونا، تصریح کرد: وارونگی 
هوا و ذرات معلق در تشدید کرونا موثر است. 
توصیه هایــی در این زمینه مطرح شــد و اگر 
بتواننــد از ورود کامیون ها و وســایل حمل و 
نقل دودزا جلوگیری کننــد توفیقات بهتری 
خواهیم داشــت. وی افــزود: در حال حاضر 
وضعیت حمل و نقل عمومی در کالنشــهرها 
اســتاندارد نیســت. تنها زدن ماســک کافی 
نیســت، فاصله گــذاری فیزیکــی، تهویه و... 
هم موثر اســت. با هزینه های بــاال وزیر راه و 
شهرســازی قانع شــدند که در حمل و نقل 
هوایی 60 درصد ظرفیت هواپیما مسافر سوار 
کنند اما در مترو هنوز به راهکاری نرســیدیم 
البته اقداماتی انجام شــده است اما در کوتاه 
مــدت موثر نخواهد بــود. تنهــا راه افزایش 
ظرفیت مترو است که شهرداری هم اقدامات 
خوبی انجام داده اســت اما خطر این موضوع 
را نمی توان با دورهمی های خانوادگی مقایسه 
کرد. در شــهرهای کوچک دورهمی ها بیشتر 
اســت و این در حالی اســت که آنجا مترو و 
حمل و نقل وجود ندارد. در دورهمی ها کسی 
ماسک نمی زند، کنارهم صحبت می کنند و... 
در حالی که همه شهرها مترو ندارند و همه جا 
هم وضعیت حمل و نقل مشابه تهران ندارند. 
آنچه که می توانیــم رعایت کنیم باید رعایت 
کنیم. همچنین رئیســی ادامه داد: در آستانه 
سال نو میالدی دیدیم در انگلستان که تزریق 
واکســن را هم آغاز کرده چه وقایعی رخ داد. 
باید بدانیم حتی با داشتن واکسن بازهم باید 
نکات بهداشتی را رعایت کرد چون نمی توان 
همزمان واکســن را به همــه تزریق کرد. اگر 
از مهرماه اقدامــات جدید را انجام نمی دادیم 
و روند نزولی طی نمی شــد تــا االن 50 هزار 
بستری بیشــتر و 7500 مرگ بیشتر را باید 
شاهد می بودیم. اگر رعایت نکنیم دوباره این 
آمار تکرار خواهد شد و ممکن است در بهمن 

ماه بازهم پیک جدیدی تجربه کنیم.

وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه ابالغ کردیــم آزمون ها غیرحضوری و با 
اســتفاه از ظرفیت های مختلفی که وجود دارد برگزار شود گفت: درباره برخی 
دروس هنرســتانی و پایه هــای اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های خاصی 
که دارد اجازه دادیم اگر با هماهنگی ســتاد مقابله با کرونا اگر مشکلی وجود 
نداشــته باشــد و البته با رعایت همه دســتورالعمل های بهداشتی، به صورت 

»حضوری« آزمون برگزار کنند. 
به گزارش ایســنا، محســن حاجی میرزایی در حاشــیه پانزدهمین نشســت 
گفت وگــوی هفته که با حضور مدیر حوزه های علمیه سراســر کشــور برگزار 
شــد درباره ورند برگزاری امتحانات دی مــاه دانش آموزان گفت: ابالغ کردیم 
آزمون ها غیرحضوری و با استفاه از ظرفیت های مختلفی که وجود دارد برگزار 
شود.وی افزود: درباره برخی دروس هنرستانی و پایه های اول و دوم ابتدایی به 
دلیل ویژگی های خاصی که دارد اجازه دادیم اگر با هماهنگی ســتاد مقابله با 
کرونا مشــکلی وجود نداشته باشد و با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی 
بــه صورت حضوری آزمون برگزار کنند، البتــه رعایت مقررات و اخذ مجوز از 

ستاد ضرورت دارد.
 وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه قصد داشــتیم به صورت عمومی مجوز 
را بگیریم که ســتاد مجوز عمومی نداده اســت کــه آزمون ها حضوری برگزار 
شــوند اظهار کرد: لــذا قالب آزمون های ما امســال به صــورت غیرحضوری 
برگزار خواهد شــد و همه دانــش آموزان باید امتحان غیــر حضوری بدهند.

حاجــی میرزایــی ادامــه داد: منحصرا بــرای هنرســتانی ها و ابتدایی ها که 
 بایــد توانایی های آنها احراز شــود اگر ســتاد اجازه دهــد می توانند حضوری

 برگزار کنند.
 اگر ســتاد اجازه نداد آنها هم غیرحضوری است. تا در اولین فرصتی که امکان 
برگزاری حضوری باشــد به صورت حضوری ارزشیابی شوند.وی درباره فروش 
آزمون ساز در شبکه های اجتماعی و دریافت وجه از معلم ها در قبال آن گفت: 
وقتی وارد زیســت بوم جدید می شــویم اقتضائات خاص خودش را دارد و در 
این زیست بوم فعاالن بخش خصوصی تالش می کنند راه حل هایی را پیشنهاد 
دهند ما در شــاد برای آزمون امکانــات الزم را پیش بینی کردیم و ظرف 10 
روز آینده این ظرفیت ها توســعه خواهد یافت و کیفیت برگزاری آزمون ارتقاء 

می یابد و نیاز به استفاده از پیشنهادهای بیرونی نیست. 
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: البته به مدرســه اجازه دادیم در شرایطی که 
بخواهــد اطمینان یابد، اگر راه حل های دیگری هم وجود دارد اســتفاده کند. 
شــاد از روز اول هرهفته ظرفیت هایش راتوسعه داده و در 10 روز آینده چند 
ظرفیت جدید دیگر رونمایی خواهد شــد کــه قابلیت های ممتازی در اختیار 

معلمان قرار می دهد. 
حاجی میرزایی در پاســخ به پرسشی درباره سهمیه جذب دانشجو در دانشگاه 
شهید رجایی گفت: به میزان سهمیه اختصاصی از دانشگاه تربیت دبیر رجایی و 
فرهنگیان نیرو استخدام می کنیم. گاهی اوقات دانشگاه رجایی مازاد بر سهمیه 
دانشجوی آزاد هم گرفته اما آنها که بر اساس سهمیه اختصاص داده شده وارد 
شــده اند استخدام می شوند. وی درباره وضعیت استخدامی خرید خدماتی ها و 
نهضتی ها گفت: قانون تا قبل از ۹1 برای حق التدریســی ها و قبل از ۹2 برای 
نهضتی ها تعیین تکلیف کرده و طبق مقررات اقدام خواهد شد. برای آنها که بعد از 
سال ۹2 با آموزش و پرورش همکاری کرده اند مسیر، دانشگاه فرهنگیان و ماده 
 28 اساسنامه است. البته سن شان اگر زیاد باشد به سقف مجاز شرکت در آزمون

 اضافه می کنیم. 
وزیــر آمــوزش و پرورش درباره هزینه آب و بــرق و گاز مدارس نیز گفت: در 
قانــون بودجه چندســال اخیر پیش بینی شــده که بهــای آب و برق و گاز با 
رعایت الگوی مصرف رایگان اســت. ممکن اســت برخی مــدارس با افزایش 
جمعیت دانش آموز روبه رو شــده باشــند کــه با وزارت نیــرو و نفت تفاهم 
کردیم که الگوی جدید را متناســب با تعداد دانش آمــوزان تعیین کنند. آب 
و برق و گاز هیچ مدرســه ای نباید به علت عدم پرداخت هزینه قطع شــود. 
 برخی موراد مربوط به مطالبه ســال های گذشته است که برنامه ریزی شده تا

 پرداخت شود.

وزیر آموزش و پرورش:

همه دانش آموزان باید امتحان 
غیرحضوری بدهند

 

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری منطقه 6 در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی 
مشــروحه زیر را در ســال 13۹۹ از طریق مناقصه عمومی بــه پیمانکاران دارای 

صالحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه پروژهردیف

)ریال(
 مبلغ سپرده 

)ریال(
رتبه

۱
پروژه تکمیل احداث رسوبگیر 
کانال ایلی سو واقع در محدوده 

راه آهن
حداقل پایه پنج در رشته آب 53/200/000/0002/660/000/000

همراه بارزومه کاری مرتبط

2
آسفالت تراشی،زیر سازی،تهیه و 
حمل و پخش آسفالت با فینیشر 

در کوی صنعت قراملک
 حداقل پایه پنج در رشته52/000/000/0002/600/000/000

 راه و ترابری

 تکمیل و توسعه پارک3
حداقل پایه پنج در رشته راه و 20/000/000/000۱/000/000/000 قوناخالری باغی

ترابری یا ابنیه وساختمان

4
تکمیل نواقصات نرده های زیر 
پل های عابر پیاده و وروردی و 

خروجی زیرگذر ها
حداقل پایه پنج در رشته راه 5/700/000/000285/000/000

وترابری یا ابنیه و ساختمان

اجرای پروژه محوط سازی ماده ۱6 5
3/450/000/000۱72/500/000)کمپ معتادین(

حداقل پایه پنج در رشته راه و 
ترابری یا ابنیه و ساختمان یا رتبه 

دو پیمانکاری حقیقی

 سپتیک ذخیره آب خام 6
حداقل پایه پنج در رشته آب یا ۱/۹20/000/000۹6/000/000در پارک رضوان

ابنیه یا رتبه سه پیمانکاری حقیقی

لذا از شــرکت ها و پیمانکاران واجد شــرایط دعوت می شــود، با رعایت قانون منع 
مداخله کارکنان در معامالت دولتی، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه 
به ســایت اینترنتی  www.m6.tabriz.irیا به امور قراردادهای منطقه واقع در 
جاده ســنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. مدارک مورد 
نیاز جهت اخذ اسناد:1- مدارک احراز صالحیت شرکت 2- آخرین آگهی تغییرات 
شــرکت 3- آگهی تاسیس4- رتبه بندی شرکت می باشــد ضمنا تحویل اسناد به 
دبیرخانه منطقه تا روز شنبه مورخه ۱3۹۹/۱0/20 ساعت 12 می باشد و بازگشایی 
پاکت ها در همان روز مورخه ۱3۹۹/۱0/20 ســاعت 13/30 واقع در خیابان آزادی 
– چهــارراه ابوریحــان – نبش خیابان الله زار جنوبی – شــهرداری تبریز بود ه و 
ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و 
جــزء الینفک قرارداد خواهد بود. ضمنــا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه 

حسین عالی باف- شهردار منطقه 6 تبریزمی باشد.


